
الفرعالوظيفةتاريخ الميل�دالـســــــــمم
اشمونبرا�د1984/03/03علي مج�دي بيومي محم�د1
اشمونبرا�د مواـسير1981/07/07ايمن احم�د حـسان صقر2
اشمونح�دا�د كريتال1983/11/20ابراهيم محم�د الـسي�د محمو�د3
اشمونح�دا�د كريتال1983/03/20اـسامه محم�د عباس محمو�د4
اشمونح�دا�د كريتال1990/03/11محمو�د مـسع�د عب�د الجوا�د عب�د اللطيف5
اشمونح�دا�د لحام1988/06/05احم�د ـسليمان عب�د الموجو�د ـسليمان6
اشمونحرفي �دوكو1992/07/22ابانوب رافت ـسمير ـسليمان7
اشمونخراط1983/01/15عصام مصطفى حـسين فرج8
اشمونخراط1990/02/15محم�د فتحي الـسي�د ابراهيم رجب9

اشمونخراط معا�دن1988/03/01عب�د المنعم ابراهيم عب�د المنعم محمو�د10
اشمونخراط معا�دن1981/08/01عصام علي احم�د محم�د11
اشمونخراط وبرا�د1982/08/11احم�د ـسعي�د عب�د اللطيف العـسكري12
اشمون�دوكو ـسيارات1985/04/14احم�د محم�د عب�د الحمي�د هيبه13
اشمون�دوكو ـسيارات1985/07/27محم�د ابراهيم عب�د الرـسول ابراهيم14
اشمون�دوكو ـسيارات1987/11/15هاني ـسليمان محم�د ابو حـسن15
اشمونـسباك1986/10/17ابراهيم عب�د الفتاح عب�د الرحمن16
اشمونـسباك1992/08/15ابراهيم علي عب�د الحمي�د العزعر17
اشمونـسباك1992/01/04ابراهيم مرضي عب�د الراعزق ب�دوي18
اشمونـسباك1986/07/16احم�د جمعه احم�د عرايس19
اشمونـسباك1990/05/10احم�د �دـسوقي عب�د الععزيعز عب�د العليم20
اشمونـسباك1986/03/08احم�د ـسامي عب�د الـسميع عب�د الـسلم21
اشمونـسباك1984/07/05احم�د ـسعي�د محم�د ـسع�د علي22
اشمونـسباك1988/10/16احم�د ـسمير موـسى قطب23
اشمونـسباك1995/04/28احم�د عا�دل علي عب�د الحمي�د العزعر24
اشمونـسباك1985/11/24احم�د عب�د الفتاح محمو�د محم�د25
اشمونـسباك1985/09/22 احم�د محم�د فرجاني علي26
اشمونـسباك1991/09/20اـسلم جمال محم�د عب�د العظيم27
اشمونـسباك1991/08/31اـسلم عب�د النبي ابراهيم28
اشمونـسباك1984/02/26اـسلم محم�د محم�د علي29
اشمونـسباك1988/02/05اـسماعيل ابراهيم عب�د الغفار عب�د الرحمن30
اشمونـسباك1984/06/30الـسي�د نبيل الـسي�د علي31
اشمونـسباك1988/02/11الـسي�د نصر الـسي�د الجمل32
اشمونـسباك1985/01/07تامر عي�د ابراهيم عب�د العال33
اشمونـسباك1990/06/04جمال عب�د الناصر حـسين ب�در34
اشمونـسباك1991/06/05حاعزم نبيل حلمي ـسليمان35
اشمونـسباك1991/08/31 حام�د معوض حام�د مصطفى36
اشمونـسباك1986/08/04حـسن عب�د الوـسيع محم�د مشحوت37
اشمونـسباك1982/02/15حما�ده عي�د حـسن ابو رعزق38
اشمونـسباك�1988/07/29درويش صلح �درويش البنا39
اشمونـسباك1984/12/23رجب عب�د الحكيم عب�د الجوا�د40



اشمونـسباك1991/02/11رضا عب�د النبي مبروك رضوان41
اشمونـسباك1991/04/23رفاعي رعزق ابراهيم ابراهيم42
اشمونـسباك1985/10/29ـسامح جرجس ان�داروس عطا ا43
اشمونـسباك1985/08/10عا�دل ماهر غريب محم�د العزعيم44
اشمونـسباك1986/02/23عب�د الحمي�د  علي عب�د الحمي�د العزعر45
اشمونـسباك1990/11/04عب�د الحمي�د محم�د عب�د الحمي�د عزي�د46
اشمونـسباك1987/11/12عب�د الرحمن ناصف عب�د الرحمن ابو ـسع�ده47
اشمونـسباك1990/10/13عب�د المحـسن احم�د منـسي عب�د المقصو�د48
اشمونـسباك1994/01/27عل ء حـسن ابراهيم طاحون49
اشمونـسباك1989/07/11عل ء عطيه ععزت عب�د المغني50
اشمونـسباك1983/03/03علي عب�د الفتاح عب�د الجوا�د عب�د العال51
اشمونـسباك1993/04/13علي كرم علي تقي52
اشمونـسباك1993/04/13علي كرم علي تقي53
اشمونـسباك1992/02/17عمرو ععزت صلح عب�د الرـسول54
اشمونـسباك1991/05/05عمرو علي محم�د ابو عزي�د55
اشمونـسباك1996/01/21كريم رجب علي عب�د العال56
اشمونـسباك1990/09/25محم�د ابراهيم ناصف شما57
اشمونـسباك1987/02/08محم�د اشرف عب�د الحمي�د خلف58
اشمونـسباك1993/01/01محم�د حـسن عب�د العليم ابراهيم59
اشمونـسباك1990/03/15محم�د رمضان احم�د الفقي60
اشمونـسباك1985/01/14محم�د ـسامي عب�د الكريم حـسن61
اشمونـسباك1992/04/22محم�د صبحي عب�د الباري علم62
اشمونـسباك1988/11/12محم�د عب�د الراعزق مرعزوق طاحون63
اشمونـسباك1991/04/09محم�د ياـسر عب�د الكريم محم�د64
اشمونـسباك1993/02/23محمو�د ابراهيم مصطفى كشك65
اشمونـسباك1990/03/15محمو�د الـسي�د محم�د الـسي�د66
اشمونـسباك1990/11/10محمو�د ـسامي محم�د رمضان67
اشمونـسباك1984/09/17محمو�د ـسليمان عب�د الحمي�د الجمل68
اشمونـسباك1982/01/04محمو�د عي�د عب�د العظيم محم�د69
اشمونـسباك1995/08/20م�دحت عب�د الـسلم محم�د ـسليمان70
اشمونـسباك1992/06/05مصطفى رمضان ـسليمان71
اشمونـسباك1988/03/10مصطفى رمضان محمو�د غنيم72
اشمونـسباك1992/08/05مصطفى ماهر الـسي�د قاـسم73
اشمونـسباك1990/01/01هاني الـسي�د ععزت عب�د المنصف74
اشمونـسباك1985/03/10هاني محم�د عب�د الراعزق عب�د الععزيعز75
اشمونـسباك1987/09/24ياـسر فوعزي عب�د الجي�د عب�د اللطيف76
اشمونـسباك صحي1991/01/30حـسين فاروق علي مرـسي77
اشمونـسباك صحي1988/08/15 مصطفى فهيم عب�د الـسلم78
اشمونـسمكري ـسيارات1982/04/01ابراهيم عب�د ا محم�د قن�ديل79
اشمونـسمكري ـسيارات1990/07/07احم�د محم�د �درويش محم�د مقل�د80
اشمونـسمكري ـسيارات1981/06/19احم�د مصباح مختار مصباح81



اشمونـسمكري ـسيارات1983/09/05اـسلم عزكي احم�د عوض82
اشمونـسمكري ـسيارات1981/08/13عب�د الرحيم ـسلمه عب�د الرحيم ـسلمه83
اشمونـسمكري ـسيارات1989/09/17محم�د اـسماعيل عب�د ا قاـسم84
اشمونغطاس1996/06/26امير لويس ـسع�د ميخائيل85
اشمونغطاس1989/11/16خال�د عب�د الحمي�د خلف حبيب86
اشمونغطاس1991/05/15رؤوف طلعت محم�دي احم�د مرا�د87
اشمونغطاس1981/05/09محمو�د ابراهيم ـسي�د احم�د ابو النور88
اشمونغطاس1982/12/08محمو�د محم�د عب�د الرحمن ب�دوي89
اشمونغطاس1985/02/10هاني محم�د الـسي�د عمار90
اشمونكهربائي1990/03/03محم�د عب�د العاطي حـسن عفيفي91
اشمونكهربائي تركيبات1982/04/13حـسام محم�د عب�د الها�دي جابر92
اشمونكهربائي توصيلت1982/05/20ـسعي�د ـسي�د احم�د عب�د المنعم93
اشمونكهربائي توصيلت1989/04/14صابر محم�د اـسماعيل الشرقاوي94
اشمونكهربائي توصيلت1984/09/24نبيل ابراهيم ابراهيم ـسالم95
اشمونكهربائي توصيلت1981/07/18ولي�د مصطفى عب�ده فتح ا96
اشمونكهربائي ـسرـسيون1991/08/01حـسام فرحات محم�د عمار97
اشمونكهربائي ـسلـسيون1985/08/14اـسامه ـسمير علي قطب98
اشمونكهربائي ـسلـسيون1982/07/25اـسماعيل حلمي اـسماعيل عوض99

اشمونكهربائي ـسلـسيون1982/08/26ـسامح محم�د الـسي�د مصطفى100
اشمونكهربائي ـسلـسيون1982/05/12عطيه عب�د العاطي ابراهيم عب�د الصم�د101
اشمونكهربائي ـسلـسيون1991/08/01محم�د احم�د محم�د حمعزه102
اشمونكهربائي ـسلـسيون1985/10/20محم�د عب�د العليم عب�د الحكيم شريف103
اشمونكهربائي ـسلـسيون1992/02/10محم�د مصطفى محم�د محمو�د ـسالم104
اشمونكهربائي ـسلـسيون1990/03/31مصطفى محم�د جمعه عرايس105
اشمونكهربائي ـسيارات1983/07/01ابراهيم متولي عب�د الظاهر خليل106
اشمونكهربائي ـسيارات1988/08/27اـسلم عب�د الفتاح عب�د العظيم107
اشمونكهربائي ـسيارات1984/01/28عب�د الحـسيب ـسع�د عب�د الحـسيب108
اشمونكهربائي ـسيارات1985/05/22علي محم�د عب�د ا حلوه109
اشمونكهربائي ـسيارات1985/05/18 محم�د احم�د خال�د مرعزوق110
اشمونكهربائي ـسيارات1981/11/01مصطفى عامر مصطفى صالح111
اشمونكهربائي ـسيارات1981/11/01مصطفى عامر مصطفى صالح112
اشمونكهربائي ـسيارات1982/03/15ياـسر ـسلمه الـسي�د العجوعزه113
اشمونكهربائي محركات1982/10/21محم�د احم�د احم�د المصري114
اشمونلحام1994/07/07احم�د اـسلم فوعزي محم�د الـسي�د115
اشمونلحام1994/07/07احم�د اـسلم فوعزي محم�د الـسي�د116
اشمونلحام1985/06/10حـسين احم�د عب�د الحمي�د احم�د117
اشمونلحام1990/07/01عي�د انور رمضان احم�د118
اشمونلحام1986/11/29محمو�د ـسعي�د محم�د عب�د العال119
اشمونلحام1990/06/10محمو�د صلح حما�د يونس120
اشمونلحام كهربا ء1983/02/17ايمن عثمان محم�د ظريفة121
اشمونلحام كهربا ء1982/08/11حما�ده حـسن كامل مصطفى122



اشمونلحام كهربا ء1982/10/08رضا الـسي�د امين مرـسي123
اشمونلحام كهربا ء1988/09/20طاهر ابراهيم الـسي�د عب�د الخالق124
اشمونلحام كهربا ء1989/02/06محم�د الـسي�د امين مرـسي125
اشمونلحام كهربا ء1985/08/24محم�د امين محم�د موـسى126
اشمونلحام كهربا ء1990/02/19محم�د صبحي شوقي احم�د127
اشمونلحام كهربا ء1989/07/20محم�د عب�د العظيم جمعه شيخ128
اشمونلحام كهربا ء1989/02/27محم�د عما�د ابراهيم ابو العينين129
اشمونلحام كهربا ء واوكـسجين1986/12/15حاعزم احم�د عب�د الحمي�د احم�د راـسي130
اشمونميكانيكي بنعزين1992/03/26 احم�د مـسعو�د عب�د الصم�د131
اشمونميكانيكي بنعزين1988/07/01محم�د محم�د حمي�ده ميهوب132
اشمونميكانيكي بنعزين1991/10/20محمو�د عب�د المنعم يونس بيومي133
اشمونميكانيكي �ديعزل1987/09/14عمرو محم�د علي الشامي134
اشمونميكانيكي �ديعزل1982/10/16محم�د خيري عامر الـسي�د135
اشمونميكانيكي �ديعزل1989/05/25محم�د صلح مرعزوق احم�د136
اشمونميكانيكي �ديعزل1993/04/07مصطفى حنفي عمر عب�د النبي137
اشمونميكانيكي �ديعزل1985/09/11وائل شعبان عب�د المعين فرج138
اشمونميكانيكي ـسيارات1987/02/01احم�د عب�د المنعم قطب رضوان139
اشمونميكانيكي ـسيارات1984/09/22بلل عب�د  ا فؤا�د عيـسى140
اشمونميكانيكي ـسيارات1989/01/01رضا عب�د المنعم محم�د الصاوي141
اشمونميكانيكي ـسيارات1983/09/03ـسامح جمال فؤا�د علي142
اشمونميكانيكي ـسيارات1992/11/12ـسليمان شعبان ـسليمان علي143
اشمونميكانيكي ـسيارات1988/01/10عب�د الحمي�د رشا�د علي احم�د144
اشمونميكانيكي ـسيارات1986/11/29عمرو رجب عب�د المقصو�د ابو الخير145
اشمونميكانيكي ـسيارات1988/01/19محم�د جميل محم�د ابراهيم146
اشمونميكانيكي ـسيارات1994/09/21محمو�د احم�د حـسن احم�د ابو الخير147
اشمونميكانيكي ـسيارات1981/11/17محمو�د عب�د الحمي�د خليل محم�د148
اشمونميكانيكي طلمبات1984/06/07اشرف كمال عب�د اللطيف الـسي�د149
اشمونميكانيكي طلمبات1983/11/26ـسامح عب�د الصم�د عب�د الفتاح150
اشمونميكانيكي طلمبات1990/03/24محم�د علي عي�د يوـسف151
اشمونميكانيكي طلمبات1984/05/10محم�د علي محم�د الص�دقة152
اشمونميكانيكي طلمبات1986/04/29محمو�د عب�د الراعزق عب�د المعبو�د153
اشموننقاش1984/02/03ابراهيم عب�د العظيم عي�د ـسمره154
اشموننقاش1981/05/09ابراهيم محم�د يوـسف عفيفي155
اشموننقاش1987/11/20احم�د بيومي محم�د بيومي156
اشموننقاش1989/01/04احم�د حـسين عب�د الغفار عيا�د157
اشموننقاش1982/11/30احم�د ـسامي عب�د الجي�د ـسليمان158
اشموننقاش1990/03/03احم�د عب�د النبي معوض عي�د159
اشموننقاش1986/10/19احم�د كمال احم�د الخرس160
اشموننقاش1981/09/02احم�د ناجح احم�د عفيفي161
اشموننقاش1981/08/19الـسي�د محم�د صالح طاحون162
اشموننقاش1984/04/04ب�دوي ـسالم محم�د علي163



اشموننقاش1987/07/07رضا ـسع�د خليفه عب�د الخالق164
اشموننقاش1985/08/07رمضان يوـسف محم�د علي165
اشموننقاش1982/10/09ـسامح عب�د الباري الـسي�د الشرقاوي166
اشموننقاش1983/03/21ـسمير الـسي�د جمعه �در�دير167
اشموننقاش1986/03/21عما�د صلح ال�دين احم�د حنفي168
اشموننقاش1986/09/10مج�دي عب�د الغني محم�د فرحات169
اشموننقاش1995/05/10محم�د صابر مصطفى ماضي170
اشموننقاش1988/04/15محم�د عب�د العظيم عي�د مرـسي171
اشموننقاش1989/01/26محمو�د اـسامه محمو�د حفني172
اشموننقاش1986/06/19م�دحت الـسي�د مصطفى الـسي�د173
اشموننقاش1983/02/14هيثم ب�در علي ابو ظريفه174
اشموننقاش1993/04/01هيثم حام�د محم�د حـسيني175
الباجوربرا�د1982/11/15ـسع�د محروس محم�د ـسي�د176
الباجورح�دا�د كريتال1992/11/15 محم�د ـسعي�د مغاوري177
الباجورخراط1982/07/01احم�د محم�د عب�د الحليم فراج178
الباجورخراط1984/10/24اـسامه عب�د الععزيعز طلبه شتات179
الباجورخراط1984/12/04شبل صبحي ـسعي�د الشرقاوي180
الباجورخراط1983/01/29عب�د الرحيم محم�د ـسامي ـسع�د181
الباجورخراط1988/09/08عب�د الععزيعز احم�د عب�د الععزيعز عجور182
الباجورخراط1993/10/01ععزيعز احم�د ععزيعز بحيري183
الباجورخراط معا�دن1986/09/21تامر ابو الغيط عب�د الحمي�د قوره184
الباجورخراط معا�دن1981/12/26عاصم عطا بيومي عب�د المقصو�د185
الباجورخراط معا�دن1992/04/07محم�د جمعه محم�د جمعه خليل186
الباجور�دوكو ـسيارات1985/07/22رضا جمال فتوح ـسليمان187
الباجور�دوكو ـسيارات1982/08/27شحات عب�د الععزيعز ابو الح�دي�د188
الباجور�دوكو ـسيارات1981/10/22 عب�د الفتاح محم�د عب�د الفتاح احم�د189
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الشه�دا ءـسمكري ـسيارات1983/09/20محم�د مبروك الـسي�د شعبان369
الشه�دا ءـسمكري ـسيارات1988/12/26مصطفى عب�د الجليل عب�د ا الجران370
الشه�دا ءـسمكري ـسيارات1985/01/19ولي�د محم�د كمال البارو�دي371
الشه�دا ءغطاس1981/04/13ابو العنيين الـسي�د الـسي�د ابو العنيين الشيخ372
الشه�دا ءكهربائي1985/01/21محم�د ابو بكر عب�د الحفيظ غنيم373
الشه�دا ءكهربائي تركيبات1986/03/25الـسي�د محم�د منصور فرج374
الشه�دا ءكهربائي ـسرـسيون1989/01/02حـسام جميل غانم حمو�ده375
الشه�دا ءكهربائي ـسلـسيون1988/04/28احم�د محمو�د عب�د الععزيعز الجوهري376
الشه�دا ءكهربائي ـسلـسيون1992/01/01ايمن احم�د بـسيوني حرفوش377
الشه�دا ءكهربائي ـسلـسيون1984/05/22حم�دي احم�د عب�د الوهاب محم�د378
الشه�دا ءكهربائي ـسلـسيون1991/07/21محم�د جمعه محم�د حرعزوه379
الشه�دا ءكهربائي ـسلـسيون1987/08/20م�دحت علي عطيه ابو ـسع�د380
الشه�دا ءكهربائي ـسيارات1987/04/01 احم�د فتحي محم�د �دوي�دار381
الشه�دا ءكهربائي ـسيارات1983/01/20احم�د فوعزي عب�د الحفيظ الغعزالي382
الشه�دا ءكهربائي ـسيارات1991/11/01محم�د اشرف محم�د ـسليمه383
الشه�دا ءكهربائي ـسيارات1991/09/16مصطفى احم�د بكر النجار384
الشه�دا ءكهربائي ـسيارات1988/01/07ولي�د علي ابراهيم برين385
الشه�دا ءكهربائي لف مواتير1983/09/01ـسامح حلمي اـسماعيل احم�د386
الشه�دا ءلحام1986/12/20احم�د صلح فتح ا رعزق387
الشه�دا ءلحام1984/03/21عوض ابراهيم محم�د مرعي388
الشه�دا ءلحام1991/04/10محروس جابر ابراهيم الـسحيمي389
الشه�دا ءلحام1988/02/21محم�د حلمي فهيم خضر390
الشه�دا ءلحام كهربا ء1983/07/11احم�د عب�د الرحمن عب�د الحمي�د ابو ـسالم391
الشه�دا ءلحام كهربا ء1983/01/29احم�د كمال عب�د الحمي�د شماقه392
الشه�دا ءلحام كهربا ء1991/02/26حم�دي احم�د عب�د الحمي�د وهبه393
الشه�دا ءلحام كهربا ء1989/10/10شريف علواني مبروك حفناوي394
الشه�دا ءلحام كهربا ء1985/10/01صلح ال�دين كمال ابراهيم علي395
الشه�دا ءلحام كهربا ء1987/12/15طارق ـسعي�د ـسع�د عواجه396
الشه�دا ءلحام كهربا ء1983/12/23عا�دل احم�د ـسليمان خميس397
الشه�دا ءلحام كهربا ء1986/06/25عب�د الرحيم عب�د الجي�د عب�د الرحيم398
الشه�دا ءلحام كهربا ء1994/11/07محمو�د خال�د ص�ديق التراس399
الشه�دا ءلحام كهربا ء1983/03/23محمو�د محم�د عب�د الحمي�د ابو شعر400
الشه�دا ءلحام معا�دن1981/10/10ـسع�د احم�د ـسع�د عواجه401
الشه�دا ءميكانيكي �ديعزل1982/11/23هاني عب�د الـسلم محمو�د الخور402
الشه�دا ءميكانيكي ـسيارات1989/01/08ابراهيم �دياب محم�د الم�دلوب403
الشه�دا ءميكانيكي ـسيارات1991/08/04عب�د الحمي�د العربي عب�د الحمي�د عنتر404
الشه�دا ءميكانيكي ـسيارات1984/02/05عب�د الناصر صبري ابو الفتح الجوهري405
الشه�دا ءميكانيكي ـسيارات1991/02/01محم�د حـسن عب�د العال نصر ال�دين406
الشه�دا ءميكانيكي طلمبات1988/05/03احم�د محم�د احم�د ععز ال�دين407
الشه�دا ءميكانيكي طلمبات1991/12/01مصطفى حـسن مصطفى ـسليمه408
الشه�دا ءنقاش1991/10/26احم�د حما�ده محفوظ البنا409



الشه�دا ءنقاش1988/12/10احم�د رمضان احم�د قرش410
الشه�دا ءنقاش1985/08/04الـسي�د عب�د المنعم الـسي�د ابو عزي�د411
الشه�دا ءنقاش1981/05/04ايمن محم�د علي غانم412
الشه�دا ءنقاش1982/11/24حـسن مم�دوح حـسن الـسقا413
الشه�دا ءنقاش1992/05/24حما�ده ـسامي علي عزهران414
الشه�دا ءنقاش1988/08/07رضا فتحي محمو�د عطيه415
الشه�دا ءنقاش1988/03/01طاهر محم�د ابو عزي�د الفخراني416
الشه�دا ءنقاش1982/09/21علي حـسن محم�د خليل417
الشه�دا ءنقاش1995/07/25محم�د عب�د الحليم حافظ حـسن418
الشه�دا ءنقاش1996/09/25محم�د فتحي حـسنين غنيم419
الشه�دا ءنقاش1985/05/15محم�د نبوي محم�د حـسين غلب420
الشه�دا ءنقاش1994/04/01محمو�د ابراهيم عب�د الرحمن421
الشه�دا ءنقاش1984/07/11محمو�د مصطفى محمو�د راضي422
الشه�دا ءنقاش1991/08/29هيثم عب�د العظيم عب�د العظيم ـسلم423
بركة الـسبعخراط1995/06/04خطاب ابراهيم خطاب العـسر424
بركة الـسبعـسباك1988/09/15احم�د شعبان محم�د عزي�دان425
بركة الـسبعـسباك1982/09/01الـسي�د عزكي الـسي�د عوض ا هيبه426
بركة الـسبعـسباك1988/02/05الععزب الـسي�د البيومي المنطلب427
بركة الـسبعـسباك1982/09/15تركي ابو الععزم تركي ابو الععزم428
بركة الـسبعـسباك1985/08/15حلمي صبري حلمي الشاعر429
بركة الـسبعـسباك1982/06/27محم�د ابو الفتوح محم�د خليل430
بركة الـسبعـسباك1982/01/30محم�د عب�د العظيم محم�د الجعزيري431
بركة الـسبعـسباك1984/06/14محمو�د شبل البرنس القط432
بركة الـسبعـسباك1984/04/01محمو�د محم�د الـسي�د ـسالم433
بركة الـسبعـسباك صحي1987/12/12محمو�د صلح احم�د مصطفى بحيري434
بركة الـسبعكهربائي تركيبات1991/06/15احم�د ـسالم عوض ا ـسالم435
بركة الـسبعكهربائي توصيلت1985/01/01محم�د رمضان عب�د الـستار عي�د436
بركة الـسبعلحام اوكـسجين1988/05/04احم�د مج�دي الليثي موـسى437
بركة الـسبعلحام اوكـسجين1987/06/10شوقي عب�د الرـسول مصطفى438
بركة الـسبعلحام بالكهربا ء والغاعز1984/04/04عمرو ابراهيم قاـسم ابراهيم439
بركة الـسبعلحام كهربا ء1984/02/08احم�د ابو الفتوح محم�د خليل440
بركة الـسبعلحام كهربا ء1983/09/10احم�د رجب عب�د الراعزق محم�د441
بركة الـسبعلحام كهربا ء واوكـسجين1988/04/19عب�د الفتاح علي عب�د الفتاح ابراهيم442
بركة الـسبعلحام كوتش1981/12/27عب�د القا�در محم�د رضا فري�د443
بركة الـسبعميكانيكي �ديعزل1986/04/01ياـسر ـسع�د حام�د محم�د قاـسم444
بركة الـسبعميكانيكي ـسيارات1988/01/02 احم�د شعيب عب�د الغني توحي�د445
بركة الـسبعميكانيكي ـسيارات1994/11/25احم�د نبيل حـسن محم�د عب�د ال�دايم446
بركة الـسبعنقاش1984/10/30ابراهيم محم�د فتحي الشافعي447
بركة الـسبعنقاش1982/08/22ايهاب لطفي عب�د الفتاح الحلج448
بركة الـسبعنقاش1986/04/05عا�دل محم�د خاطر الوحش449
بركة الـسبعنقاش1986/01/01محم�د عب�د الحمي�د عب�د العليم عنيو450



بركة الـسبعنقاش1990/07/25محمو�د موـسى محم�د محم�د موـسى451
بركة الـسبعنقاش1985/09/14مشحوت عب�د الععزيعز فتحي ـسع�د ا452
بركة الـسبعنقاش1992/01/08مصطفى الـسي�د محمو�د الشافعي453
تلبرا�د1988/02/10مصطفى عا�دل شبل الشيخ454
تلح�دا�د كريتال1982/08/29علي رفعت علي البناوي455
تلحرفي اطارات1988/02/21ابراهيم عا�دل علي عامر456
تلحرفي �دوكو1988/11/11ولي�د شوقي مليجي ابو نايل457
تلـسباك1984/07/01احم�د ابراهيم عب�د الحليم الـسباعي458
تلـسباك1990/09/01احم�د محم�د رشا�د محـسب459
تلـسباك1990/07/16الـسي�د هلل الـسي�د فياض460
تلـسباك1991/10/10ايمن محم�د عب�د الحكيم الصباغ461
تلـسباك1982/10/01تامر طايل احم�د طايل462
تلـسباك1989/01/19تامر عاشور احم�د الـسو�د463
تلـسباك1993/09/15عمرو عصام عب�د الععزيعز نصار464
تلـسباك1988/09/17فري�د يوـسف مخيمر الـسي�د465
تلـسباك1990/05/29محم�د رافت عب�د الـسميع عيـسى466
تلـسباك1982/08/25محم�د رجب الـسي�د مطاوع467
تلـسباك1986/01/25محم�د ـسعي�د محم�د المعزين468
تلـسباك1991/04/22محم�د صابر ابراهيم المه�دي469
تلـسباك1986/08/23محم�د صبري رجب عريان470
تلـسباك1994/11/15محم�د عب�د الععزيعز محم�د طايل471
تلـسباك1981/08/23محم�د عب�د الغفار ابراهيم طبر472
تلـسباك1985/01/17محم�د مصطفى عب�د الفتاح ابو �ديب473
تلـسباك1989/09/11وحي�د حام�د العزناتي ال�دو�ده474
تلـسباك1986/12/29ياـسر محم�د عب�د الـسلم عامر475
تلـسباك صحي1984/10/10تامر شعبان عثمان الصعي�دي476
تلـسباك صحي1997/06/15محم�د الـسي�د عب�د الـسلم جو�ده477
تلـسباك صحي1986/08/23محم�د صبري رجب عريان478
تلغواص1983/03/05حـسام عب�د الوارث عطيه الجوهري479
تلكهربائي توصيلت1988/01/23احم�د محم�د عب�د الوارث المعزين480
تلكهربائي ـسلـسيون1991/12/01علي محم�د علي م�دين481
تلكهربائي ـسلـسيون1983/08/01نصر فتحي محم�د قمح482
تلكهربائي ـسيارات1983/11/21محم�د محم�د محم�د ابراهيم483
تلكهربائي ـسيارات1982/03/03مختار ععزت مختار الغنيمي484
تللحام كاوتش1981/08/23تامر يـسن ابراهيم شماخ485
تللحام كهربا ء1988/08/03احم�د محم�د احم�د رمضان486
تللحام كهربا ء1992/10/10علي رمضان راش�د ب�دوي487
تللحام كهربا ء1988/09/20محم�د محم�د عب�د القا�در عيـسى488
تللحام كهربائي1989/12/04كرم عب�د الونيس مخيمر عب�د الها�دي489
تلميكانيكي �ديعزل1985/03/23تامر محم�د عب�د الحمي�د حولة490
تلميكانيكي �ديعزل1985/06/09ثروت شبل البن�داري الحـسو491



تلميكانيكي �ديعزل1981/08/03عثمان شعبان عثمان الصعي�دي492
تلميكانيكي �ديعزل1983/11/28 محم�د حـسين ع�دلن شتيوي493
تلميكانيكي �ديعزل1982/06/06محم�د محمو�د احم�د بحيري494
تلميكانيكي �ديعزل1989/11/02محمو�د جمال عب�د الرحمن عب�د العال495
تلميكانيكي ـسيارات1991/05/21ـسامي هاشم محم�د الغيثي496
تلنقاش1983/01/03احم�د ابراهيم حم�دي احم�د497
تلنقاش1988/01/24احم�د رجب محم�د الصيا�د498
تلنقاش1984/08/26احم�د مختار عب�د الباري499
تلنقاش1982/01/02ايهاب الـسعي�د عب�د ا البـسيوني500
تلنقاش1985/04/02شريف فارس عب�د الوارث501
تلنقاش1987/02/21كرم نا�دي عب�د ا محم�د البـسيوني502
تلنقاش1981/09/13محم�د ابراهيم احم�د حوله503
تلنقاش1987/11/24محم�د نجيب عب�د الخالق الشلبي504
تلنقاش1990/10/01محم�د نعزيه عب�د ا تمراعز505
ـسرس الليانـسباك1985/01/13احم�د شعبان عب�د العاطي ابو الـسعو�د506
ـسرس الليانـسباك1988/11/26احم�د مم�دوح الـسي�د احم�د البهنـسي507
ـسرس الليانـسباك1984/12/25ـسع�د ـسعي�د علي ابو الععزم508
ـسرس الليانـسباك1983/02/03محم�د علي محم�د نوار509
ـسرس الليانـسمكري1982/10/06معتعز ـسعي�د حام�د ابو اـسماعيل510
ـسرس الليانغطاس1986/01/10احم�د عب�د المنعم ب�در البابلي511
ـسرس الليانغطاس1982/10/01محمو�د محم�د محروس البابلي512
ـسرس الليانكهربائي ـسيارات1989/01/15محم�د صلح محم�د كمال جبريل513
ـسرس الليانكهربائي كنترول1984/08/25كرم عب�د الرحمن عب�د الععزيعز عفيفي514
ـسرس الليانلحام1981/06/14محم�د عب�د الـسلم ابراهيم عب�د المحـسن515
ـسرس الليانلحام اطارات ـسيارات1982/10/04الـسي�د محم�د جا�د محم�د المنير516
ـسرس الليانلحام اطارات ـسيارات1986/04/06يوـسف محم�د جا�د محم�د المنير517
ـسرس الليانلحام كهربا ء1987/08/08مختار ـسن�د الـسي�د محم�د ظريفه518
ـسرس الليانلحام كهربا ء واوكـسجين1981/07/04عما�د صبحي ابراهيم البحيري519
ـسرس الليانميكانيكي �ديعزل1982/10/08عب�د الجليل محم�د عب�د الحمي�د غنيم520
ـسرس الليانميكانيكي �ديعزل1992/06/28محم�د ماهر عب�د المحـسن عمران521
ـسرس الليانميكانيكي طلمبات1982/03/20طاهر محم�د عب�د الععزيعز البشي�دي522
ـسرس اللياننقاش1990/07/07احم�د عب�د الحليم �دياب غانم523
ـسرس اللياننقاش1989/06/03الـسي�د محـسن الـسي�د مصطفى الكوراني524
ـسرس اللياننقاش1985/12/03ربيع الـسي�د فهمي ـسراج ال�دين525
ـسرس اللياننقاش1997/09/11عاطف محم�د نبوى الحفناوى526
ـسرس اللياننقاش1991/06/01محم�د الـسي�د عب�د الرحيم خضر527
شبين الكومبرا�د1989/12/13فوعزي احم�د احم�د عب�ده528
شبين الكومبرا�د1984/10/15محمو�د ـسمير صا�دق الـسي�د529
شبين الكومبرا�د1984/10/15محمو�د ـسمير صا�دق الـسي�د قاـسم530
شبين الكومحرفي اطارات1982/09/23ابراهيم علي طه التلوي531
شبين الكومحرفي اطارات1984/08/13احم�د جابر فرج عق�ده532



شبين الكومحرفي اطارات1982/08/26باـسم محم�د عب�د الـستار عامر533
شبين الكومحرفي اطارات1983/03/24ععزت صبري مـسيحة جرجس534
شبين الكومحرفي اطارات1986/01/22مصطفى جمال يونس ابو العينين535
شبين الكومحرفي �دوكو1984/01/13ولي�د محم�د ـسع�د محم�د الغن�دور536
شبين الكومخراط1982/01/07احم�د الـسي�د فؤا�د وحش537
شبين الكومخراط1995/02/06كريم علي عب�د العظيم قاروب538
شبين الكومخراط1992/04/02محم�د حام�د الـسي�د خلف ا539
شبين الكومخراط1985/01/25مم�دوح ـسالم عب�د الععزيعز غنيم540
شبين الكومخراط معا�دن1985/12/12احم�د جمال جا�د عرفه541
شبين الكومخراط معا�دن1982/04/28حم�دي محم�د ابو عزكري محم�د542
شبين الكومخراط معا�دن1986/01/27ضيف عب�د الرحمن ضيف عب�د الـسلم543
شبين الكومخراط معا�دن1982/03/23محم�د علي جمال يونس544
شبين الكومخراط معا�دن1986/09/20محمو�د محم�د عب�د الفتاح محم�د545
شبين الكوم�دوكو ـسيارات1986/09/09ابراهيم علي عب�د الرحيم الطباخ546
شبين الكوم�دوكو ـسيارات1984/05/30جابر حم�دي جابر مرعي547
شبين الكوم�دوكو ـسيارات1990/01/01خال�د ععزت قطب548
شبين الكوم�دوكو ـسيارات1984/03/12صبحي يوـسف ميخائيل ايوب549
شبين الكوم�دوكو ـسيارات1984/08/10عمر طلعت فرج منصور550
شبين الكوم�دوكو ـسيارات1984/09/24 فرحات فرحات مليجي الشن�دويلي551
شبين الكومـسباك1982/09/20ابراهيم صابر مصيلحي فاي�د552
شبين الكومـسباك1985/11/03ابراهيم عب�د الغني احم�د اـسماعيل553
شبين الكومـسباك1983/06/10احم�د ـسامي محم�د ابو عزي�د554
شبين الكومـسباك1983/08/29احم�د عب�د الحمي�د ـسالم متولي555
شبين الكومـسباك1986/01/08احم�د محم�د عيـسى عب�د الرحمن556
شبين الكومـسباك1984/05/09احم�د مصطفى الـسي�د نوفل557
شبين الكومـسباك1993/07/24احم�د ناصر عب�د النور عجرمه558
شبين الكومـسباك1985/10/17ايهاب توفيق عب�د المجي�د �دياب559
شبين الكومـسباك1989/10/24حما�ده جلل ابو الععزم كلوي560
شبين الكومـسباك1984/01/08رضا احم�د علي الوصال561
شبين الكومـسباك1982/08/04رمضان توفيق عب�د الـسلم ضيف562
شبين الكومـسباك1988/05/17ـسامح صلح محم�د محم�د ـسي�د احم�د563
شبين الكومـسباك1985/08/18شكري محفوظ محم�د غنيم564
شبين الكومـسباك1989/04/03طارق ـسعي�د محم�د حم�د565
شبين الكومـسباك1993/01/16عب�د الحمي�د يوـسف جابر الخولي566
شبين الكومـسباك1986/01/08عب�د ا ـسعي�د عب�د ا جو�ده567
شبين الكومـسباك1994/04/16 عب�د ا مج�دي ال�دـسوقي568
شبين الكومـسباك1986/04/01ععزت ابراهيم مصطفى569
شبين الكومـسباك1987/07/18ععزت علي محم�د عامر الكيلني570
شبين الكومـسباك1986/04/01علي ـسعي�د علي �دياب571
شبين الكومـسباك1986/03/31عنتر علي عنتر مـسعو�د572
شبين الكومـسباك1993/07/01محم�د رمضان محم�د ابراهيم573



شبين الكومـسباك1994/07/11محم�د ـسرحان عب�ده رمضان574
شبين الكومـسباك1985/10/23محم�د ـسعي�د ابراهيم حـسان575
شبين الكومـسباك1984/08/26محم�د ـسعي�د عب�د الـسلم ابو ـسليمان576
شبين الكومـسباك1987/10/06محم�د ـسعي�د محم�د عيـسوي577
شبين الكومـسباك1987/08/15محم�د عب�د المنعم عب�د الرحيم578
شبين الكومـسباك1983/10/14محم�د فتحي رضوان علي اـسماعيل579
شبين الكومـسباك1989/07/27محم�د محمو�د عب�د الحمي�د كشك580
شبين الكومـسباك1985/12/20محم�د مم�دوح محم�د النجار581
شبين الكومـسباك1994/07/14محمو�د محم�د عب�د القا�در عفيفي582
شبين الكومـسباك1993/11/10مصطفى فؤا�د محم�د عب�د الععزيعز583
شبين الكومـسباك1984/10/14نبيل ـسعي�د ـسالم الحنفي584
شبين الكومـسباك1984/10/29هشام احم�د ـسالم حبيب585
شبين الكومـسباك1984/11/18ياـسر صلح ابو النور مصيلحي586
شبين الكومـسباك صحي1983/04/17احم�د حـسين امين صالح587
شبين الكومـسباك صحي1981/11/10غريب الشحات عب�د الفتاح588
شبين الكومـسباك صحي1986/04/05محمو�د محم�د عب�د الرحمن مشعل589
شبين الكومـسمكري ـسيارات1982/09/01رمضان محم�د رمضان ـسلمة590
شبين الكومـسمكري ـسيارات1981/08/20شريف عاطف علي احم�د شحاته591
شبين الكومـسمكري ـسيارات1986/03/11عما�د صلح ال�دين حـسن ب�در592
شبين الكومـسمكري ـسيارات1985/03/01محم�د احم�د عب�د الععزيعز راش�د593
شبين الكومـسمكري ـسيارات1985/08/30ولي�د علي محم�د ب�در594
شبين الكومغطاس1981/09/07ابراهيم ـسعي�د مرـسي عب�د الـسلم595
شبين الكومغطاس1989/10/13ابراهيم مصطفى محم�د الكول596
شبين الكومغطاس1985/04/20ـسعي�د ناجي عب�د الغفار ـسالم597
شبين الكومغطاس1982/12/08عب�د النبي صلح محم�د احم�د الغعزالي598
شبين الكومغطاس1985/03/19محم�د حام�د محم�د الـسرج599
شبين الكومغطاس1990/04/07محم�د علي عب�د الرحمن علي600
شبين الكومغطاس1994/11/20محم�د فوعزي عب�د الصا�دق601
شبين الكومغطاس1991/04/10محم�د مصيلحي احم�د ـسالم602
شبين الكومغواص بحري1987/06/03علي حام�د علي الجمل603
شبين الكومكهربائي تركيبات1983/10/15باـسم جمال جرجس يونس604
شبين الكومكهربائي تركيبات1984/02/20تامر رفعت بهجت قطب605
شبين الكومكهربائي تركيبات1984/06/14رمضان ـسليمان محمو�د عـسكر606
شبين الكومكهربائي تركيبات1983/11/20ـسامح فتحي عب�د الععزيعز النحته607
شبين الكومكهربائي تركيبات1985/05/17محم�د ـسعي�د ـسي�د محم�د608
شبين الكومكهربائي تركيبات1991/04/01مم�دوح الـسي�د احم�د ـسلطان609
شبين الكومكهربائي توصيلت1982/02/15احم�د علي عب�د العظيم لشين610
شبين الكومكهربائي توصيلت1993/07/20احم�د نجيب محم�د فتحي علم611
شبين الكومكهربائي توصيلت1983/07/23اـسامه مجاه�د محم�د عـسكر612
شبين الكومكهربائي توصيلت1986/08/05علي عب�د الرحمن عب�د ا ابو ـسكينه613
شبين الكومكهربائي توصيلت1981/04/06 محم�د حـسن محم�د عب�د الرحمن �داو�د614



شبين الكومكهربائي توصيلت1989/11/01محم�د رضا فري�د ابو الفضل615
شبين الكومكهربائي توصيلت1986/09/14محمو�د صبري علي نصار616
شبين الكومكهربائي ـسلـسيون1990/09/30احم�د عصام عطا محمو�د617
شبين الكومكهربائي ـسلـسيون1988/04/02النبوي رمضان النبوي فرحات618
شبين الكومكهربائي ـسلـسيون1983/11/20ـسامح فتحي عب�د الععزيعز النحته619
شبين الكومكهربائي ـسلـسيون1988/04/24عب�د الحمي�د حـسني عب�د الحمي�د فرحات620
شبين الكومكهربائي ـسلـسيون1989/11/07عب�د الحمي�د محم�د عب�د الحمي�د عب�د الباري621
شبين الكومكهربائي ـسلـسيون1992/11/16عب�د الرحمن شعبان عب�د الغفار غالي622
شبين الكومكهربائي ـسلـسيون1984/05/10عب�د العظيم ـسعي�د عب�د الجابر عب�د الراعزق623
شبين الكومكهربائي ـسلـسيون1988/05/21عب�د ا محم�د عب�د الععزيعز القصيف624
شبين الكومكهربائي ـسلـسيون1982/02/27عل ء محم�د نجيب بـسيوني625
شبين الكومكهربائي ـسلـسيون1983/06/15محم�د عب�د الحكيم محم�د يحى626
شبين الكومكهربائي ـسلـسيون1982/12/03موـسى جابر موـسى عثمان627
شبين الكومكهربائي ـسلـسيون1981/06/05ياـسر علي علي جلهوم628
شبين الكومكهربائي ـسيارات1983/09/14رمضان البيومي المغاوري البيومي 629
شبين الكومكهربائي ـسيارات1996/12/12اـسلم محم�د عشماوي الحرش630
شبين الكومكهربائي ـسيارات1981/06/08حـسن يوـسف محم�د شهاب ال�دين631
شبين الكومكهربائي ـسيارات1985/05/19عب�د الحمي�د الـسي�د ابراهيم عطيه632
شبين الكومكهربائي ـسيارات1992/08/10لبيب عب�د الرحيم لبيب633
شبين الكومكهربائي ـسيارات1982/01/26مج�دي محم�د عب�د العاطي ناجي634
شبين الكومكهربائي ـسيارات1989/11/10محم�د حـسني عب�د المعطي شرف ال�دين635
شبين الكومكهربائي ـسيارات1991/04/13محم�د صبري محم�دي فتح الباب636
شبين الكومكهربائي ـسيارات1989/08/29محم�د فتحي ابراهيم موـسى637
شبين الكومكهربائي ـسيارات1986/09/01محمو�د ـسع�د حـسن ـسي�د احم�د638
شبين الكومكهربائي ـسيارات1986/01/17مينا موـسى ابراهيم موـسى639
شبين الكومكهربائي ـسيارات1985/06/16وائل محم�د الـسي�د مصطفى640
شبين الكومكهربائي كنترول1981/11/12عما�د عب�د الوارث ابراهيم منصور641
شبين الكومكهربائي كنترول1982/06/05وائل محم�د الـسي�د فرج عيـسى642
شبين الكومكهربائي لحام1990/06/01طه محم�د جابر عب�د العليم643
شبين الكومكهربائي مول�دات1993/08/09محم�د حم�دي عب�د المعطي محم�د644
شبين الكوملحام1983/09/08عمرو رمضان عب�د الععزيعز ـسع�د645
شبين الكوملحام اطارات ـسيارات1992/11/01عما�د حم�دي عب�د المعطي القلق646
شبين الكوملحام اطارات ـسيارات1987/12/20 فكري شريف حـسن الشريف647
شبين الكوملحام اطارات ـسيارات1985/05/12محم�د ـسي�د صا�دق حمو�ده648
شبين الكوملحام بالكهربا ء والغاعز1990/01/13محمو�د ابراهيم عب�د الرؤوف ابراهيم649
شبين الكوملحام غاعز وكهربا ء1986/07/05ـسعي�د ـسعي�د عب�د الـستار ـسليمان650
شبين الكوملحام غاعز وكهربا ء1991/05/11محم�د حـسن محم�د عوض ا651
شبين الكوملحام كاوتش1985/12/17احم�د امين عب�د الخالق ابو اـسماعيل652
شبين الكوملحام كاوتش1992/03/08اـسلم عب�د ا فرج جعفر653
شبين الكوملحام كاوتش1982/03/06محم�د الـسي�د احم�د عب�د الها�دي654
شبين الكوملحام كاوتش1992/09/20محم�د مصطفى علي الشاذلي655



شبين الكوملحام كريتال1988/10/27توفيق ـسامي الليثي عماره656
شبين الكوملحام كهربا ء1983/11/22محم�د فتحي محم�د طعيمه657
شبين الكوملحام كهربا ء واوكـسجين1981/10/30ـسعي�د حـسين علي المناوهلي658
شبين الكوملحام كهربا ء واوكـسجين1985/03/28محم�د ـسعي�د الـسي�د عب�د الحمي�د ـسلم659
شبين الكوملحام كهربا ء واوكـسجين1982/08/01مه�دي معتم�د محم�د المه�دي حجاعزي660
شبين الكوملحام كهربائي1983/06/07عب�د المعطي لبيب عب�د المعطي �دياب661
شبين الكوملحام معا�دن1984/06/21رضا الـسي�د عوا�د الهللي662
شبين الكومميكانيكي1990/09/27علي مصطفى محم�د ـسي�د احم�د المليجي663
شبين الكومميكانيكي1992/02/15ولي�د حم�دي عب�د الها�دي الـسحيمي664
شبين الكومميكانيكي بنعزين1993/03/03محم�د نجيب عب�د الحمي�د الـسمليهي665
شبين الكومميكانيكي �ديعزل1990/11/12احم�د شبل محم�د ابو النصر بركات666
شبين الكومميكانيكي �ديعزل1986/05/03احم�د محروس محم�د محروس667
شبين الكومميكانيكي �ديعزل1982/07/01ايمن ـسعي�د عب�د الحمي�د ابو موـسى668
شبين الكومميكانيكي �ديعزل1983/12/28خال�د رمضان عب�د الحليم عامر669
شبين الكومميكانيكي �ديعزل1991/08/08عب�د الـسميع محروس محم�د محروس670
شبين الكومميكانيكي �ديعزل1983/10/03 علي ماهر فرحات ابو عوجر671
شبين الكومميكانيكي �ديعزل1981/08/08كرم فكري ـسلمه صالح672
شبين الكومميكانيكي �ديعزل1991/09/26محم�د ابراهيم محم�د عب�د المنعم673
شبين الكومميكانيكي �ديعزل1986/04/30محم�د طلعت ابراهيم عيا�د674
شبين الكومميكانيكي �ديعزل1986/03/16محم�د مختار جو�ده قطاطي675
شبين الكومميكانيكي �ديعزل1991/04/09محمو�د حـسن احم�د ـسليم676
شبين الكومميكانيكي �ديعزل1988/02/08مصطفى عب�د الخالق علي عب�د الخالق677
شبين الكومميكانيكي ـسيارات1986/02/14ابراهيم جمال محم�د علي اـسماعيل678
شبين الكومميكانيكي ـسيارات1993/01/08احم�د عب�د الـسميع شن�دي عب�د الـسميع679
شبين الكومميكانيكي ـسيارات1990/09/25اـسلم محم�د احم�د عب�د الباري680
شبين الكومميكانيكي ـسيارات1982/12/27عب�د ا عب�د الععزيعز �دبور681
شبين الكومميكانيكي ـسيارات1982/03/07عما�د ـسعي�د ععزيعز غبر682
شبين الكومميكانيكي ـسيارات1990/01/30محم�د وصال ابراهيم حما�ده683
شبين الكومميكانيكي ـسيارات1988/06/23مصطفى محم�د محم�د ـسي�د احم�د المليجي684
شبين الكومنقاش1987/01/15احم�د عب�د الشافي راش�د عب�د الرؤوف685
شبين الكومنقاش1986/08/07احم�د مصطفى موـسى ـسعفان686
شبين الكومنقاش1983/05/14الـسي�د صبحي غالب خليل687
شبين الكومنقاش1983/12/18الـسي�د فتحي الـسي�د محم�د حـسن688
شبين الكومنقاش1985/03/20الـسي�د نبوي مصطفى عطا ا689
شبين الكومنقاش1990/09/10ايهاب ـسعي�د عب�د الـسلم مكاوي690
شبين الكومنقاش1982/12/17حام�د محم�د حم�دي حام�د691
شبين الكومنقاش1983/05/10راش�د عب�د الشافي راش�د692
شبين الكومنقاش1981/08/01رضا ابو الفتوح عزكي عطيه693
شبين الكومنقاش1985/08/05رمضان محم�د النبوي خير ال�دين694
شبين الكومنقاش1986/12/12ـسعي�د حم�دي علي بيبرس695
شبين الكومنقاش1987/08/20ـسعي�د عفيفي عب�د الرحمن عفيفي696



شبين الكومنقاش1985/06/27شريف عب�د الشافي راش�د عب�د الرؤوف697
شبين الكومنقاش1989/11/25شعبان فتحي شعبان رش�دان698
شبين الكومنقاش1986/08/22صالح عب�د الصم�د علي عمار699
شبين الكومنقاش1985/03/17عا�دل عب�د الععزيعز عب�د الـستار قليب700
شبين الكومنقاش1981/12/06عب�د الرؤوف محم�د عب�د العظيم موـسى701
شبين الكومنقاش1984/07/24عل ء ـسعي�د عب�د الـستار ـسليمان702
شبين الكومنقاش1984/01/01علي عب�د العظيم فو�ده703
شبين الكومنقاش1982/03/11عمر بلل احم�د ـسيف704
شبين الكومنقاش1992/09/20عمر محم�د محمو�د غالي705
شبين الكومنقاش1985/06/28عمرو ابراهيم عب�ده علي706
شبين الكومنقاش1986/09/21عمرو احم�د عب�د المجي�د طريح707
شبين الكومنقاش1986/01/01محم�د احم�د محم�د الخياط708
شبين الكومنقاش1987/01/01محم�د الشحات احم�د فؤا�د ابو الفضل709
شبين الكومنقاش1997/09/25محم�د صالح هلل الفرماوي710
شبين الكومنقاش1983/01/06محم�د عب�د العظيم شعبان صالح711
شبين الكومنقاش1988/01/13محم�د فتحي عزاهر ابو الفضل712
شبين الكومنقاش1992/03/10محم�د مج�دي صلح علي713
شبين الكومنقاش1992/05/14محم�د محم�د الـسي�د النحال714
شبين الكومنقاش1990/03/12محم�د محم�د حـسن ـسليمان715
شبين الكومنقاش1985/02/11محم�د محمو�د محم�د ابراهيم حـسن716
شبين الكومنقاش1989/03/10محم�د منصور مصيلحي عب�د ا717
شبين الكومنقاش1986/02/23محمو�د ابراهيم محمو�د الحناوي718
شبين الكومنقاش1983/07/05محمو�د جابر عب�د الععزيعز الـسنطاوي719
شبين الكومنقاش1988/01/01مصطفى طارق مصطفى محم�د720
شبين الكومنقاش1988/08/06مصيلحي صلح امين ـسمك721
شبين الكومنقاش1983/02/05هاني ـسعي�د مصيلحي هشه722
شبين الكومنقاش1983/04/16وائل ـسعي�د علي علي قاـسم723
شبين الكومنقاش1989/01/01ولي�د ـسي�د احم�د علي ابو غعزاله724
شبين الكومنقاش1982/03/06ولي�د مصطفى ـسع�د ابو حلوه725
قويـسنابرا�د1985/12/07محم�د جمال الحـسيني الـسي�د726
قويـسنابرا�د1984/02/02محمو�د ـسع�دني �دياب الـسي�د727
قويـسناـسباك1983/11/16احم�د ثروت محمو�د محم�د728
قويـسناـسباك1988/11/01احم�د عب�د الرحيم قطب صالح729
قويـسناـسباك1986/08/11اـسلم محم�د ـسع�د مصطفى ـسي�د احم�د730
قويـسناـسباك1987/12/17حـسان فوعزي عب�د الصا�دق بكري731
قويـسناـسباك1983/09/06عا�دل حـسنين محم�د حـسنين732
قويـسناـسباك1985/10/09عب�د ا صابر قطب صالح733
قويـسناـسباك1985/07/04عب�د المعبو�د محم�د غريب734
قويـسناـسباك1986/09/29عما�د عب�د الحمي�د امين حجاعزي735
قويـسناـسباك1988/02/06محم�د رشا�د ابو العينين736
قويـسناـسباك1989/09/16محمو�د عب�د المرضي عب�د الـستار ابراهيم737



قويـسناـسباك1981/08/08مصطفى احم�د عب�د الغني خليل738
قويـسناـسباك1982/07/13نور احم�د عب�د الحليم محم�د739
قويـسناـسباك1984/07/03وائل احم�د عب�د الكريم740
قويـسناكهربائي توصيلت1987/08/15عما�د عب�د ا مرـسي اـسماعيل741
قويـسناكهربائي ـسلـسيون1989/10/30احم�د جمعه ـسليمان جمعه742
قويـسناكهربائي ـسلـسيون1985/09/03حاتم مه�دي توفيق الـسي�د النمر743
قويـسناكهربائي ـسلـسيون1985/04/16طلل محم�د عب�د العظيم عب�د الرحيم744
قويـسناكهربائي ـسلـسيون1985/10/15عب�د الخالق رجب عب�د الخالق مصطفى745
قويـسناكهربائي ـسلـسيون1992/12/26علي محم�د ابو عزي�د محروس746
قويـسناكهربائي ـسلـسيون1991/06/23محمو�د فاروق اليماني محم�د747
قويـسناكهربائي كنترول1985/04/15ايهاب عب�د المعبو�د عب�د القوي748
قويـسنالحام1991/09/14محم�د الععزب ابراهيم فو�ده749
قويـسنالحام اوكـسجين1985/09/02امين عب�د الخالق امين ب�دوي750
قويـسنالحام كاوتش1981/11/23انور ـسعي�د امين العفيفي751
قويـسنالحام كهربا ء1992/04/07 صلح ـسمير الـسي�د الصعي�دي752
قويـسنالحام كهربا ء1985/09/26عب�د الوهاب عب�د ا الـسي�د محم�د753
قويـسنالحام كهربا ء و اوكـسجين1987/04/22احم�د جمال ال�دين علي محمو�د754
قويـسناميكانيكي بنعزين1990/12/22احم�د ـسعي�د حـسانين محم�د755
قويـسناميكانيكي بنعزين1981/12/28محم�د ـسمير مليجي ابراهيم756
قويـسناميكانيكي �ديعزل1982/08/15علي عب�د الحمي�د عب�د المجي�د757
قويـسناميكانيكي ـسيارات1982/11/13محمو�د حام�د فري�د طلبه758
قويـسناميكانيكي ـسيارات1982/11/03هاني ابراهيم محم�د الععزب759
قويـسنانقاش1987/06/08ابراهيم الـسي�د امين محم�د760
قويـسنانقاش1982/02/07احم�د طنطاوي محم�د يوـسف761
قويـسنانقاش1991/02/10الـسي�د يوـسف شعبان يوـسف762
قويـسنانقاش1986/04/23ايهاب محم�د عفيفي ب�دوي763
قويـسنانقاش1987/01/03صبحي محم�د عب�د العليم محم�د حـسن764
قويـسنانقاش1982/11/18طارق ابراهيم بيومي صالح765
قويـسنانقاش1992/01/01علي احم�د عب�د الجوا�د عب�د الواح�د766
قويـسنانقاش1984/03/18علي الـسواح علي المليجي767
قويـسنانقاش1981/09/29مصطفى الـسي�د مصطفى شحاته768
م�دينة الـسا�داتـسباك1987/04/02محم�د طلعت احم�د صبره769
م�دينة الـسا�داتميكانيكي ـسيارات1983/06/12مصطفى محمو�د الصغير عب�د الموجو�د770
مركعز الـسا�داتـسباك1983/07/04محمو�د مشحوت محم�د عويجه771
مركعز الـسا�داتـسباك1985/04/01ولي�د رجب بكر عليوه772
مركعز الـسا�داتلحام كهربا ء و اوكـسجين1981/08/09رمضان فتحي اـسماعيل عب�ده773
منوفخراط معا�دن1983/11/30عمرو عزاهرحـسني جلهوم774
منوف�دوكو ـسيارات1987/12/19مصطفى وحي�د حـسن شرف775
منوفـسباك1991/11/03احم�د جلل التهامي العاصي776
منوفـسباك1992/02/03احم�د عب�د الحمي�د مبروك علي777
منوفـسباك1984/10/01احم�د عطيه محم�د اـسماعيل778



منوفـسباك1982/08/18ايمن العجمي احم�د خليفه779
منوفـسباك1985/12/19حم�دي عب�د الموجو�د احم�د الـسي�د780
منوفـسباك1983/07/09ـسامي  عب�د الحمي�د محم�د قلش781
منوفـسباك1985/10/28صبري يحى عب�د الغني بهجات782
منوفـسباك1986/11/01عاطف فهمي عب�د العاطي783
منوفـسباك1994/07/09عب�د العظيم ـسمير عباس عب�د المقصو�د784
منوفـسباك1986/11/01عب�د المععز محم�د عب�د المععز خفاجه785
منوفـسباك1986/10/21علي ععزت معوض ابو جمعه786
منوفـسباك1981/10/06عي�د محم�د ـسلم قابيل787
منوفـسباك1986/02/24فارس محمو�د محم�د ال�دحلوب788
منوفـسباك1993/02/14محم�د احم�د احم�د ابو خليفه789
منوفـسباك1986/11/05محم�د ـسعي�د محم�د رجب790
منوفـسباك1987/12/01محم�د صلح محم�د مصيلحي791
منوفـسباك1984/03/15محم�د عب�د الها�دي محم�د الصبحي792
منوفـسباك1983/02/26محمو�د فتحي عب�د الععزيعز البربري793
منوفـسباك1988/08/23هاني فوعزي محمو�د احم�د794
منوفـسباك صحي1983/10/23فهمي عب�د الفتاح عباس قطب795
منوفـسباك صحي1990/03/20محم�د رمضان احم�د خطاب796
منوفغطاس1981/11/03اـسلم مشحوت عفيفي الخضري797
منوفكهربائي تركيبات1986/03/11عب�د ا محم�د الشوربجي798
منوفكهربائي توصيلت1986/01/01حـسنين حـسنين عب�د الرؤوف799
منوفكهربائي توصيلت1981/07/02عب�د الععزيعز مبروك عب�د المقصو�د الصعي�دي800
منوفكهربائي توصيلت1983/03/24محمو�د ـسعي�د عب�د الصا�دق ـسلم801
منوفكهربائي ـسلـسيون1983/01/01ابو بكر محم�د ابراهيم خطاب802
منوفكهربائي ـسلـسيون1985/10/21محروس عي�د علي خليفه803
منوفكهربائي ـسلـسيون1985/09/04ولي�د عب�د الجوا�د طه جعفر804
منوفكهربائي ـسيارات1985/02/08عب�د الغني منصور عب�د الغني عب�د ا805
منوفكهربائي ـسيارات1987/05/13عمرو محم�د عب�د الععزيعز ابراهيم806
منوفكهربائي ـسيارات1992/09/30محمو�د طلعت علي كيوان807
منوفكهربائي لف مواتير1991/12/01عمرو عب�د اللطيف محم�د المبابي808
منوفكهربائي مع�دات1983/09/29عما�د حجاعزي حجاعزي محمو�د809
منوفلحام1982/02/20تامر عب�د العظيم جا�د المليجي810
منوفلحام1996/03/03جابر موـسى عب�د الجابر عزهانه811
منوفلحام1989/10/06عا�دل عب�د ا محم�د نغموس812
منوفلحام1986/01/01مرعزوق عمر محروس العب�د813
منوفلحام1987/02/15وجيه فتحي حـسن عاشور814
منوفلحام كاوتش1987/09/05احم�د عب�د الفتاح حـسين ابو حيشه815
منوفلحام كهربا ء1989/01/01حما�ده صبري عب�د المحـسن عب�د الغني816
منوفلحام كهربا ء1985/12/01 فايعز لملوم احم�د ابراهيم817
منوفميكانيكي1986/01/07شريف صبري جمعه الفحل818
منوفميكانيكي �ديعزل1987/04/09عب�د ا حام�د عطا ابو خيشه819



منوفميكانيكي �ديعزل1984/02/04محمو�د عب�د ا عب�د الفتاح عليوه820
منوفميكانيكي �ديعزل1982/12/09ولي�د شوقي �درويش حافظ821
منوفميكانيكي ـسيارات1992/09/09احم�د شبل ابراهيم شعبان822
منوفميكانيكي ـسيارات1987/06/13رمضان علي عب�د الحمي�د الشرقاوي823
منوفميكانيكي ـسيارات1982/11/06عب�د الناصر عي�د علي شاهين824
منوفميكانيكي ـسيارات1984/05/29مصطفى عب�د المرضي قطب عب�ده825
منوفميكانيكي طلمبات1985/10/27احم�د عباس مصطفى �داو�د826
منوفميكانيكي طلمبات1984/07/04عي�د عب�د الجليل متولي البربري827
منوفنقاش1987/10/01ابراهيم عب�د المحـسن ابراهيم عب�ده828
منوفنقاش1983/02/16ابراهيم عب�د المنعم محم�د عب�د ربه829
منوفنقاش1990/10/14احم�د محم�د مبروك ابو حـسانين830
منوفنقاش1987/01/01ـسعي�د محم�د محم�د الغرباوي831
منوفنقاش1986/11/10عب�د المنعم محم�د فري�د البحيري832
منوفنقاش1993/01/13مبروك محم�د مبروك ابو حـسانين833
منوفنقاش1982/09/10محم�د الـسي�د احم�د محم�د شوكه834
منوفنقاش1985/03/30محم�د عب�د النبي ابراهيم حباره835
منوفنقاش1992/05/25محم�د علي عب�د الرؤوف فرحات836
منوفنقاش1992/07/28محمو�د محم�د عب�د العاطي فرحات837
منوفنقاش1991/03/31محمو�د مصطفى احم�د ابو النور838
منوفنقاش1985/06/01ولي�د اـسماعيل محم�د نصر839
منوفنقاش1984/03/01يحيى مبروك يحي بلل840
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